לשכת מנכ"ל המועצה
 17ינואר 2018
ועדת מכרזים68 -

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים מיום 16/1/2018
נוכחים:

חברי וועדה  -דובי בן אברהם ,דני כהן( .אביגיל חבשוש -אישור טלפוני).
יוסי אלימלך ,יוסי מזרחי ,דנה מורי.

החלטה  -מכרז פומבי מס' 25/2017
הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי (שחבק)
התקבלו  7הצעות למכרז.
ההצעה הזולה ביותר היא של מציע מס'  ,6א.מ הבונה במרכז בע"מ ,הנחה בשיעור של
 13.8%ממחיר המקסימום (סה"כ למגרש .)₪ 685,807.2
המסמכים נבדקו ע"י היועץ.
החלטה:
הוועדה ממליצה לקבל את המלצת היועץ אמיר סולרסקי ולהמליץ על מציע מס' ,6
חב' א.מ הבונה במרכז בע"מ כזוכה במכרז.

רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

אישור ראש המועצה

העתקים:
 ראש המועצהמר סוסן שמעון
 גזבר המועצהמר ג'קי להב
 יוע"משעו"ד חן כהן
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזיםגב' דנה מורי
מר ליאוניד גינזבורג  -מהנדס המועצה
 מנהלת פרויקטיםגב' ג'נט בנישטי
גב' רבקה בליסטרא  -מנכ"ל תאגיד תרבות נוער וספורט
 מנהל מח' ספורטמר יוסי מזרחי
רו"ח יניב חלפון  -סגן גזבר המועצה
 מבקר פנים.מר ליאור מלמד
 מפקחאמיר סולרסקי
רח' מודיעים  10שהם 73100
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חברי וועדה  -דובי בן אברהם ,דני כהן( .אביגיל חבשוש -אישור טלפוני).
יוסי אלימלך ,יוסי מזרחי ,דנה מורי.

החלטה  -מכרז זוטא מס' 26/2017
שיקום ושיפוץ רפת בכפר הנוער בן שמן

הוגשה הצעה אחת שלא עמדה בתנאי הסף ,המציע הוזמן לשימוע וביקש להציג עמדתו.
בעקבות אי הגשת הצעות שעומדות בתנאי הסף הוחלט לבטל את המכרז.

רשם :יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

העתקים:
מר סוסן שמעון  -ראש המועצה
 יוע"משעו"ד חן כהן
 גזבר המועצהמר ג'קי להב
מר ליאוניד גנזבורג  -מהנדס המועצה
 רכזת תביעות ביטוחים ומכרזיםגב' דנה מורי
 מפקחמר משה פרץ
מר יניב חלפון  -עוזר גזבר
מר ליאור מלמד  -מבקר פנים
רח' מודיעים  10שהם 73100
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יוסי אלימלך ,יוסי מזרחי ,דנה מורי.

החלטה  -מכרז זוטא מס' 29/2017
הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט
התקבלו  2הצעות למכרז.
שתי ההצעות עמדו בתנאי הסף.
לאחר קבלת חוו"ד יועמ"ש לעניין מרכיבי האיכות ,הוועדה מחליטה להכריז על מציע
מס'  ,1אלעד לעד ,שזכה בניקוד המשוכלל הגבוה ביותר של מרכיב האיכות והמחיר,
כמציע הזוכה.
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יוסי אלימלך ,יוסי מזרחי ,דנה מורי  ,לאוניד גינזבורג.

החלטה  -מכרז פומבי מס'  - 15/2017איסוף נתוני שטח
התקבלה הצעה אחת למכרז שעמדה בתנאי הסף של חברת טלדור בסך של ₪ 102,492
ליישוב.
החלטה:
הוועדה ממליצה לקבל המלצת היועץ עמית בר און ומהנדס הוועדה לאוניד גינזבורג
ולהכריז על חברת טלדור בע"מ כזוכה במכרז.
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מר יעקב אטיה  -עוזר ראש המועצה
מר עמית בר און  -חב' ניב הכנסות
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